
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Генеральний директор       Устинова Ольга Володимирiвна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

25.07.2016 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "МТС УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 

4. Код за ЄДРПОУ 

14333937 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0443895800 0443895806 

6. Електронна поштова адреса 

YMalyy@vodafone.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.07.2016 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

№ 141 Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку» 
27.07.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
http://www.mts.ua в мережі Інтернет 26.07.2016 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.07.2016 обрано 

Голова 

Наглядової 

ради 

Зоммер Рон 
н/д н/д 

н/д 
0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 22.07.2016 р.) прийнято 

рiшення: 

Обрати з 22.07.2016 р. Головою Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" строком на 3 (три) роки Зоммера Рона 

(Представник акцiонера Preludium B.V. ).  

Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних. 

Iшнi посади, якi Зоммер Рон обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: 

З 2005 р. до теперiшнього часу - н.директор Ради директорiв ОАО АФК «Система». Член Ради директорiв компанiй Motorola, Tata Consultancy 

Services, Weather Investments, Munich Reinsurance, а також член Мiжнародної консультативної ради Blackstone Group. 

 


